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 الملف الخاص بعبد الحكيم حسان  منبر التوحيد والجهاد 

 ȤȲȵ
ȷǠȆǵ ȴɆȮǶȱǟ ǼǤȝ

 الشيخ عبد الحكيم حسان، أبو عمرو.
 

 ولد بمصر، سنة 1379 هـ.
 

 أنعم اهللا عليه بااللتزام بمنهج السلف منتصف السبعينات.
 

 الباب هو وقد اشتغل بطلب العلم على أيدي جماعة من المشايخ المصريين، وكانت أهم دراساته حينئذ في مسائل اإليمان واالعتقاد، وأكثر من تلقى منه هذا

 تل رحمه اهللا في أحداث الحرم عام 1400هـ -ُالشيخ محمد عمر إلياس - ق
 

 يار السلفي.ودرس علم األصول والفقه وعلم الحديث - رواية ودراية - على أيدي جماعة من العلماء ـ عالوة على مشايخ األزهر ـ وخاصة من المنتسبين إلى الت
 

 شارك الشيخ إخوانه المجاهدين في مصر جهادهم للنظام الفرعوني، حتى تم أسره عام 1400هـ بعد مقتل الطاغوت أنور السادات - لعنه اهللا -
 

 وبعد أن طلق سراحه؛ تابع الشيخ طلب العلم على يد جماعة من العلماء العاملين بجامعة األزهر.
 

 ثم بعد انتهائه من الدراسة الرسمية باألزهر، درس "علم اإلدارة" بكلية التجارة.
 

لعدم سافر الشيخ إلى الجزيرة واليمن، وجالس بعض المشايخ هناك، ودرس عليهم بعض الكتب والمسائل، ثم أكمل الطلب وحده، نظرا لسفره من الجزيرة 

 استطاعته اإلقامة بها.
 

 وما زال الشيخ منشغال بالطلب وبعض التدريس والخطابة، إلى أن قرر الهجرة إلى أفغانستان لمشاركة إخوانه الجهاد هناك، وذلك عام 1406هـ.
 

قام لخدمة وفي أفغانستان شارك الشيخ غيره من طلبة العلم في نشر العلم الشرعي بين المجاهدين حيث كانت له مشاركات في الدورات الشرعية التي كانت ت

لفترة ممن خالطهم الجهاد والمجاهدين وتأهيلهم، وخاصة في المسائل المتعلقة بأحكام اإليمان والكفر، مع تركيزه على فقه النوازل، وقد استفاد كثيرا في هذه ا

 هناك، أمثال الشيخ عبد اهللا عزام رحمه اهللا والشيخ عبد القادر بن عبد العزيز حفظه اهللا، والذي الزمه فتر طويلة.
 

فغان بعد الفتح كما درَّس الشيخ باليمن، في بعض المعاهد الشرعية األهلية، بعد أن هاجر إليه عام 1413هـ، وذلك بعد نشوب القتال بين تنظيمات المجاهدين األ

 األول لكابل عام 1412هـ.
 

درسا، إلى أن ثم عاد إلى أفغانستان مع بداية حكم الطالبان عام 1416هـ، بعد أن تنقل بين عدة دول، وما زال مشاركا إلخوانه جهادهم ودعوتهم، ومحاضرا وم

 قامت أمريكا بحملتها الصليبية على اإلمارة اإلسالمية.
 

ن تبقى من وبعد سقوط اإلمارة اإلسالمية؛ خرج الشيخ مع إخوانه المجاهدين والمهاجرين إلى جبال أفغانستان، وما زال - بفضل اهللا تعالى ورحمته - مالزما لم

 أن يختم اهللا تعالى له بشهادة في سبيله.ًالمجاهدين، راجيا من اهللا القبول وآمال
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53631447اإليضاح والتبيين في أن الحكام الطواغيت وجيوشهم كفار على التعيين 
2749928حكم العمليات اإلستشهادية 

صندوق األدوات

طباعة

إلى صديق

إلى المفضلة

تنبيه عن خطأ

محرك البحث

بحث في الصفحة

 بحث متقدم »

شارك معنا

شارك معنا في نشر 
إصدارات المجاهدين. . 

. رسالة إلى كل من 
 أو مجلة أو ًيملك كتابا

تتمة . . . ًشريطا
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29781077الحرب اللبنانية والمشي فوق األشواك 
هل العمليات الجهادية في ديار الكفار األصليين أفضل أم في بالد  

المسلمين التي استولى عليها الكفار؟
2671920

28831067شبهة؛ أن المجاهدين لم يأخذوا حظهم الكامل من التربية 
29081064شبهة؛ ان المجاهدين غالة وخوارج 
29301067شبهة؛ أن المجاهدين ال راية لهم وال منهج! 
2726883حكم من يبيع الخمر أو يصنعه وهو مسلم 
32841163حكم الذين يترصدون على المجاهدين ويبلغون الحكومات الكافرة عنهم 
28881097التحذير من معاونة الكافرين 
58761470البيعة؛ صورها، ووجوب الوفاء بها 
35441099من هو اإلرهابي؟! 
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30521110أخو الحزم من لم يثنه خوف آجال 
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2319—التحذير من معاونة الكافرين 
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 إننا - في منبر التوحيد و الجهاد - نحرص على نشر كل ما *
نراه نافعا من كتابات ، إال أن نشر مادة " ما " لكاتب " ما " ، ال 

يعني بحال ؛ أن ذلك الكاتب يوافقنا في كل ما نقول ، و ال يعني 
؛ أننا نوافقه في كل ما يقول في كتاباته األخرى ، و اهللا الموفق 

لكل خير .

 في حال عدم ظهور اسم كاتب موضوع " ما " بجوار عنوان *
موضوعه .. فإن ذلك إما لكون اسم المؤلف غير معروف لدينا .. أو 

أنه مذيل في نهاية الموضوع !

http://www.tawhed.ws/a?i=477

http://www.tawhed.ws/r?i=4085
http://www.tawhed.ws/r?i=4339
http://www.tawhed.ws/r?i=4339
http://www.tawhed.ws/r?i=4283
http://www.tawhed.ws/r?i=4282
http://www.tawhed.ws/r?i=4263
http://www.tawhed.ws/r?i=4350
http://www.tawhed.ws/r?i=4241
http://www.tawhed.ws/r?i=4240
http://www.tawhed.ws/r?i=4205
http://www.tawhed.ws/r?i=4188
http://www.tawhed.ws/r?i=4251
http://www.tawhed.ws/r?i=4248

	Local Disk
	منبر التوحيد والجهاد - تصفح الأقسام


	BFIBAGMIIJNFHOICHKOMIILHNOKNFMFMNJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 




